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حلیل برای ت ارائه شده است.ها و مقایسه روشطیفی  ،همبستگی ،فرکانسی، تحلیل گذرابخش  پنجسازی در این شبیه

 استفاده کنید.( 2برای بقیه قسمتها از سیستم )و  𝐺2(𝑠)و  𝐺1(𝑠)با دو تابع تبدیل ( 1گذرا سیستم )

 (:1سیستم )

 

𝐺1(𝑠) =
(𝑠+1)

(𝑠+2)(𝑠+3)
  ,  𝐺2(𝑠) =

(𝑠+1)

(𝑠+2)(𝑠2+2𝑠+3)
 

𝜆𝑒نویز سفید با واریانس  𝑒(𝑡)که در آن 
2 = 0.1 ،𝑢(𝑡)  ورودی کنترلی و𝑦(𝑡) .خروجی هستند 

 (:2سیستم )

𝑦(𝑡) + 𝑎1𝑦(𝑡 − 1) + 𝑎2𝑦(𝑡 − 2) = 𝑏1𝑢(𝑡 − 1) + 𝑏2𝑢(𝑡 − 2) + 𝑐1𝑒(𝑡) 

 

 (Transient Analysisگذرا )بخش اول: تحلیل 

ر علت با ذک. کنیدرا شناسایی  هابا اعمال ورودی ضربه به این دو سیستم و به دست آوردن پاسخ ضربه، سیستم -4-4

 ؟ استآیا ورودی ضربه ورودی مناسبی برای شناسایی این دو سیستم بیان کنید 

𝑘را به فرم  𝐺1(𝑠)ها، با اعمال ورودی پله با بهره مناسب به سیستم -4-6

1+𝑇𝑠
𝑒−𝜏𝑠  و𝐺2(𝑠)  را به فرم

𝑘 𝜔0
2

𝑠2+2𝜉𝜔0𝑠+𝜔0
2 𝑒−𝜏𝑠 .شناسایی نمایید 

 ها مقایسه نمایید.های تخمینی در دو قسمت قبل را با پاسخ پله واقعی آنهای پله به دست آمده از مدلپاسخ -4-9

 نمودار خطا را برای هر دو روش رسم نمایید.

𝜆𝑒نویز سفید با واریانس  -4-1
2 =  را با خروجی جمع کنید و مراحل قبل را تکرار نموده و در مورد نتایج بحث نمایید. 1

 𝑘، آن را به فرم 𝐺2(𝑠)با اعمال ورودی پله با بهره مناسب به  -4-5

(1+𝑇1𝑠)(1+𝑇2𝑠)
𝑒−𝜏𝑠  شناسایی نمایید. خطای به دست

 مقایسه نمایید. 1-1 آمده در این حالت را با قسمت

 (Frequency Analysisبخش دوم: تحلیل فرکانسی )
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( را توسییت تحلیل فرکانسییی با ورودی سییینوسیی با دامنه مناسییب، تحت شییرایت زیر شییناسییایی نموده و  2سییسییتم ) 

�̂�(𝑒−𝑗𝑤) .را به دست آورید و با پاسخ فرکانسی واقعی سیستم مقایسه نمایید 

𝑎1 = −1.4,   𝑎2 = 0.6,   𝑏1 = 1,   𝑏2 = 0.3 

6-4- 𝑐1 =  و تحلیل فرکانسی مبنا 0

6-6- 𝑐1 ≠ 𝜆𝑒و  0
2 =  تحلیل فرکانسی مبناو  0

6-9- 𝑐1 ≠ 𝜆𝑒و  0
2 =  تحلیل فرکانسی مبناو  0.1

 . تأثیر نویز سفید و رنگی را بر شناسایی سیستم بررسی کنید. کنیدبا هم مقایسه  سه قسمت قبل رانتایج قسمت 

 سیستم، مراحل زیر را انجام دهید.برای بهبود نتایج در حالت نویزدار بودن  -6-1

2-4-1- 𝑐1 ≠ 𝜆𝑒و  0
2 =   تحلیل فرکانسی بهبود یافته و 0

2-4-2- 𝑐1 ≠ 𝜆𝑒و  0
2 =   تحلیل فرکانسی بهبود یافتهو  0.1

 ورودی در نظر بگیرید. دوره تناوبگیری( را مضربی از )بازه انتگرال 𝑇همچنین  نتایج را با مراحل قبل مقایسه نمایید.

 اغتشاش را بررسی کنید. در کاهش 𝑇اثر افزایش  -6-5

 

 (Correlation Analysisبخش سوم: تحلیل همبستگی )

𝜆𝑒( را در نظر گرفته و فرض کنید 2سیستم )
2 =  است. 0.1

𝑛با ایجاد  = را توست تحلیل همبستگی به دست آورده و با  ℎ̂(𝑘)داده ورودی و خروجی و تحت شرایت زیر،  1000

 .کنیدپاسخ ضربه واقعی سیستم مقایسه 

9-4- 𝑢(𝑡) نویز سفید با واریانس مناسب 

9-6- 𝑢(𝑡)  پله با دامنه مناسب و پنجره مستطیلی با طول𝑀 = 𝑀و  5% = 10% 

9-9- 𝑢(𝑡)  سینوسی با دامنه مناسب و پنجره مستطیلی با طول𝑀 = 𝑀و  5% = 10% 

. دمقایسه کنی رده و با پاسخ پله واقعیهای به دست آمده از هر قسمت، پاسخ پله سیستم را به دست آو ℎ̂(𝑘)حال با 

 های مختلف در به دست آوردن پاسخ مناسب چیست؟ تأثیر طول پنجره بر شناسایی سیستم چیست؟تأثیر ورودی
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 (Spectral Analysisبخش چهارم: تحلیل طیفی )

𝜆𝑒( را در نظر گرفته و فرض کنید 2سیستم )
2 =  است. 0.1

𝑢(𝑡)با در نظر گرفتن ورودی سینوسی به فرم -1-4 = sin (0.5𝑡)  ،�̂�𝑢(𝜔)  و�̂�𝑢(𝜔)  را در بازه𝜔 ∈ (−𝜋, 𝜋)  رسم

 .کنیدرا توست تحلیل طیفی تخمین زده و نمودار بود آن را ترسیم   �̂�(𝑒−𝑗𝑤)نموده و

 با طول مناسب تکرار نمایید. Hammingو  Bartlettهای مرحله قبل را با استفاده از پنجره -1-6

نتایج به دست آمده از شناسایی سیستم در دو مرحله قبل را با یکدیگر و با سیستم اصلی مقایسه کرده و تحلیل  -1-9

 .کنید

تر را با ورودی نویز سفید با واریانس مناسب تکرار کنید. کدام ورودی برای تحلیل طیفی مناسب 1-4قسمت  -1-1

 است؟

 

 بخش پنجم: مقایسه

در  (2)های قبل برای شناسایی سیستم سازی شده در قسمتهای شبیهبا مقایسه کلی نتایج بیان کنید کدامیک از روش

 تر است.دو حالت با و بدون نویز مناسب

 

 .توجه نمایید زیر نکاتبه لطفا 

 های خود را به آدرس فایلnkalamian@ee.kntu.ac.ir .ارسال کنید 

 % ،نمره نهایی کسر خواهد شد.از  11به ازای هر روز تأخیر نسبت به مهلت اعالم شده 
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